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egyrészról
Név:
Székhe|y:
Cím:
Számlázásicím:
Telefonszám:
Fax:
E-mail:
KépviseIi:

Tát Nagyközség onkormán yzata
2534Tát,KossuthL. u' 15.
2534Tát,KossuthL' u. 15'
2534Tát,KossuthL' u. 15.
33t514-510
331514-520
parragi@tat.hu
Szenes Lajospolgármester

mint Megrende|ő,a továbbiakbanMegrende|ő
másrészről

VÉPTEGHÉpítóipari
és KereskedelmiKft.
Név:
1211Budapest,ll. RákóczíFerencÚt 107-115.D |h.|V.2.
Cím:.
1211Budapest,
ll. RákócziFerencÚt 107-115.
Levelezésicím:.
D lh.lV'2..
Magyarországi Volksbank Zrt
Számlavezetőpénzintézete:
IBAN HU81 14100251-77003449-01
000005
SzámIaszáma:
1211
Budapest,
||.
cím:
Rákóczi
Ferenc
Számlázási
Út107-115.D |h'|V.2..
13206983-2-43
Adószáma:
FővárosiBíriság,mintCégbíróság
Nyilvántartócégbíriság:
Cégjegyzék
száma:
01-09-723678
Vá||a|kozó
mintVálla|kozőa továbbiakban
:
között, az a|ábbifeltéte|ekke|
1.

A szerződéstárgya
(a továbbiakban:Dokumentáció),kü|önösen annak
A közbeszerzésidokumentácíóban
műszaki me||ék|ete
á|ta| meghatározottakszerint az a|ábbi építés-szere|ési
kivitelezési
feladatoke|végzése:

1' rész:Tát NagykozségÖnkormányzatiNapkoziotthonos
Tvoda 1. épÜ|et
felújítása
Tát NagyközségÖnkormányzatiNapközíotthonos
2' rész..
Ővoda 3. épÜletfe|újítása
A szerződéstárgya a fenti munkáknaka műszaki átadás-átvétel
időpontjárahiba- és
hiánypót|ásmenteS, használatbavételrealkalmas álIapotbantorténőmegvalósítása.
Megrendelőcsak hiba-éshiánypótlás-mentes
teljesítést
fogade|.
2,

A vál|alkozási
díj
Megrendelő
1' rész:Tát NagyközségÖnkormányzati
Napköziotthonos
óvoda 1. épÜlet
felÚjítása
10.869.468
Ft+AFA
2. rész:Tát NagvközségonkormányzatiNapköziotthonos
óvoda 3. épÜ|et
fe|újítása
5.365.509Ft+AFA
vá||a|kozási
díjattizet a Vá|lalkozi részére,
mely a befejezésihatáridőreprognosztizált
fix
összegű áta|ányár.A fentivál|alkozásid'tjmagábanfoglaljaa közbeszerzésiDokumentáció
és mellékletei
á|talmeghatározott
műszakitarta|ommegvalósításának
te|jese||enértékét,
jótá|lási,
be|eértve
a Vá|lalkozóva|amennyiszeződéses kÖte|ezettségét,
garanciális,
a
szavatossági szolgá|tatásokatis. A vá||alásiár a munka komp|ettmegva|ósítását
tarta|mazza.
utó|agosmennyiségiésműszakiészrevéte|ekre
való hivatkozással
az ár ésa
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ár fedezetetnyújtmindazonmunkák
határidőnem módosítható'Az egyösszegŰvá||a|ási
jelen
a
szerződéselvégzendőmunkaként
me|yet
elvégzésére
és felmerÜlóköltségekre,
pontban
meghatározottmunkák komp|ett
fe|sorol,és melyek szÜkségesekaz 1'
és adottságokat' A
megva|ósításához,figyelembe véve a helyszíni kÖrÜlményeket
kerü|ővalamennyi
különösen aYá||a|kozóálta|beépítésre
Vá|lalkozóidíjmagábanfog|a|ja
aVá|la|kozóösszes egyébjárulékosköltségeit(a
és azok járulékaít,
anyagárat,munkabért
többletkö|tségeit,
stb.), a fel- és levonulássa|
forint esetleges árfolyamvá|tozásának
va|amennyiegyébkö|tségét.
ésa teljesítés
kapcsolatosösszes ko|tségét
átadás-átvéte|ének
időpontja:
2a1o.június
ésa munkaterÜ|et
megkezdésének
3. A kivite|ezés
01.
2010. augusztus 11. (az a1án|atbanrögzítettek
4' A kivitelezésimunkák véghatárideje:
jogosu|t.
szerint!)
Vá|laIkozóelőte|jesítésre
he|ye:Tát, Napközi otthonosóvoda
5. A te|jesítés
Megrendelőelő|egetnem biztosít.Válla|kozőegy végszámlabenyÚjtásárajogosu|t.A
követően Van |ehetőség.
Az igazo|t
a sikeres műszakiátadás-átvételt
számla benyújtására
számított
15
napon
be|ü| kerül
teljesítéstkövetően benyújtottszám|a a te|jesítéstől
kiegyenlítésre.
az épitőanyagokon
ésberendezéseken.
szerez tulajdonjogot
6. Megrendelőa beépítésse|
7' A pótmunka dtjazásánakalapja a Vá||a|kozóáltal beárazottközbeszerzésikö|tségvetési
kiírás,amennyibenvalame|ytételabban nem szerepe|,Úgy a TERC normarendszer,
amennyibenva|amelytéte|abban Sem szerepel,úgy felek megegyezéseirányadi' A
pótmunka megrende|ése
a je|en szeződésnek a Közbeszerzésekrőlszó|ó 2003. évi
i|letőlega Kbt. 125.s (3) bekezdésb)
cXXlX' törvény(Kbt.)303. s szerintimódosítását,
pontjaszerinti közbeszerzési e|járástkövetően lehetséges.
8' Felek az adózás rendjérőlszó|ó 2003. évi XC||. törvény 36/A. $-ának betartásáraés
vál|a|nak.
betartatásárais kötelezettséget
9. A jótá||ási és szavatossági idó kezdete a te|jes mű és annak valamennyirésze
vonatkozásábana sikeresátadás-áfuéte|i
e|járáslezárásánaknapja.
10.Fz. átadott munkaterületena munká|atokidőtartama a|att az átadás-átvételie|járás
befejezéséig
a Vá||alkoziviseli.
a kárveszé|yt
munkátaz Építési
Naplóbandokumentá|ni.
11. A Vá|lalkozóköteles az á|ta|aelvégzett
Megrende|őképviselője
Képviselőjének
neve.
TakácsTibor
2532T okoda|táró,
Rajk Lász|ó i)t 23.
székheIye:
Telefon:
30/916-7631
Telefax:
33/466-465
hu
e-mail: takacs.tibor@juropnet.
1-5626.
Műszakiel|enőrnévjegyzék
szám:Mv-Ép-B/1
VálIaIkozóképvise|ője
VargaAladár
Képvise|őjének
neve:
székheIye:
1211Budapest,
ll. RákócziFerencft1a7-115'D lh.|V.2..
+36-1-878
+36-1-878
Telefon:
Telefax:
1901
1902
veptech@comunique.hu
e-mail:
Vál|a|kozófe|elősműszakivezetőjeésadatai:

?,J,ő

GondosGábor
1 2 11Budapest,
Il'Rákó cziFer encÚt107- 115.
D lh.lV.2 ..
tel:+36-70-945
8652
13.Vá|lalkozőszavato|azért,hogy a je|enszerzódéstárgyakéntmeghatározottszo|gáltatást,
e|só osztályú minóségben,a jogszabályoknak,a műszaki szakmai
tevékenységet
megfele|ően
végziel.
előírásoknak
munkákért12+48hónapos jótál|ást vá)|ala sikeres átadás14'Vá||a|kozóaz áItalae|végzett
átvételie|járás jegyzőkönyvénekdátumátó|számítva.Vá|la|kozójótá|lási köte|ezettsége
fenná||az a|vá||a|kozóká|tal, i||etvea szerződés te|jesítésében
kozreműködő egyéb
e|végzett
munkára
és az á|talukbeépített
anyagokrais. A jótál|ási időn
szemé|yeká|tal
kijavítani.
MeghibásodáseseténVálla|koző
belÜ|Vál|alkozó köte|es a hibát saját kö|tségén
a|vál|alkozó
vagyaz álta|amegbízott
a |ehetó|egrövidebbidőn be|Üla he|yszínre
kiszá|lés
a Megrendeló írásbe|iértesítésének
kézhezvéte|étő|
a hibae|hárítást
számított72 őrán
jegyzőkönyv a|áírásátó|
be|Ü|megkezdi.A jótál|ás idótartamaa sikeres átadás-átvéte|i
kezdődik.
15'Amennyibena Vá||a|kozóneki felróhatóan nem tudja tartani a je|en szerződésben
te|jesítési
meghatározott
határidőt,úgykésede|mes
teljesítés
míattnapi 0,5% késedelrni
jelentő íe|szólítás
kötbért tartozik fizetni Megrende|ő részére,az igényérvényesítést
követő 30 napon be|ül, melynek alapja az adott részrevonatkozó nettó
kézhezvéte|ét
vá||a|kozói
d,tj,maximuma nettó válla|kozóidíj 15 %-os mértékéig.
A késedelmikötbér
Összegea V á||a|kozóidíjbólvéglegesenvisszatartható.
vál|al arra, hogy hibás te|jesítés
16.Vá||a|kozóköte]ezettséget
eseténMegrende|őneka
részenettó értékének
szerződéshíbásante|jesített
20 o/o-át
fizetiminőségikötbérként,
az
je|entőfe|szó|ításkézhezvételét
igényérvényesítést
követő 30 napon beltj|,maximuma
nettó vá||a|kozóidíj 15 %-os mértékéig,
me|y Összeg a vá|lalkozóidíjból véglegesen
visszatartható.
vá||a|arra,hogya szerződésVá||alkozóérdekkörében
17.Vál|alkozóköte|ezettséget
felmerü|t
okbó| beá|ló meghiúsulása esetén (pé|dáu|30 napot meghaladó késedelem)
Megrende|őneka szerződésegésze,i||etvea meghiúsulássalérintettrészeszerződéses
je|entó
nettó értékének
25 %-át fizeti meghiúsu|ásikötbérként,az igényérvényesítést
felszilításkézhezvételét
követő 30 naponbe|ü|.
minőségiés meghiúsulási
18.A késedelmi,
kotbérmegfizetése
nem érintia jogszabálybólés
je|en szerződésből Megrendelót megi||etőbármely más igény kártérítési
igény
lehetőségét.
érvényesítésének
19.Abbanaz esetben,ha a Vá||alkozóa jótá||ásalá eső hibákkikÜszobö|ésével
késlekedik,
a
Megrende|őneka szerződésbő|eredő egyéb jogainak sére|mené|küljogában á||
bizonyítottan
felmerü|őkáraimegtérítését
kÖvete|ni.
20.Je|en szerződésvégrehajtásával
kapcso|atosmindenvitás kérdést
a fe|ek békésúton
kísérelnek
mego|dani.A békésútonnem rendezhetővitás kérdésekeldöntésérea
szerződőfe|ek- hatáskörtó|függően - azEsztergomiVárosi Bíróság,il|ető|ega KomáromEsztergomMegyeiBíróságkizárólagosilletékességét
kötik ki.
21.Jelen szeződés közbeszezési eljárás lefo|ytatásaután jött |étre. Fe|eknek a
közbeszerzésekrő|
szóló 2003. évi törvény(Kbt.)2009. április 1-i vá|tozásábóladódó
köteIezettségei:
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b)

Válla|kozóa je|en szerződéste|jesítése
során is úgy köte|es eljárni,va|aminta kért
és
iratokat
azonna|,
írásban
adatokat
szolgá|tatni,hogy Megrende|őa Kbt. 86. s (2)
fog|altkötelezettségének
bekezdésében
elegettudjontenni,vagyis meg tudjaál|apítani,
hogy
az a1án|ati
ár a|apjánkalku|á|ható
bérkö|tség
eléri-eaz adottágazatbaná|ta|ábanszokásos
i||ető|eg
azokatkirívóannem haladja-emeg
béreket,
(beszerzésiértékek)
a szerződéste|jesítése
kapcsánfe|merÜ|ő
eszköz- ésanyagkÖ|tségek
azágazatbaná|ta|ábanszokásos árszintet,il|etőlegazokatkirívóannem ha|adják-e
e|érik-e
meg.
Vá||a|kozó a je|en szeződés megkötéséné|és a jelen közbeszerzési szerződés
megkötésétkövetően öt évig folyamatosanúgy köteles eljárni, i||etőlegúgy köteles a
Yá||a|kozóadatairól,a Vál|a|kozóadatainakvá|tozásáről,az o)yangazdálkodó szewezet,
ame|yfe|etta Vá]la|kozóa Polgári Törvénykönyvszerintitöbbségibefo|yástgyakoro|,vagy
amelya Vá||alkozófeletttöbbségibefolyástgyakorol(a továbbiakban:
Ptk. 685/8.$ szerinti
szervezet) adatairó| és a Ptk. 685/8. $ szerinti szervezetek adatainak és |istájának
vá|tozásárőlfo|yamatosan
aktualizá|vaírásbantájékoztatást
adni, hogy Megrende|őa Kbt'
99/A's (4)bekezdésében
fogla|tkötelezettségének
e|egettudjontenni,miszerint
Az aján|atkérő
és
a) a nyertesajánlattevő(aján|attevők)
vagy
b) az o|yangazdá|kodószervezetkozött, amelyfe|etta nyertesaján|attevőa Polgári
TörvénykÖnyv
szerintitöbbségibefo|yástgyakoro|,vagy amelya nyertesaján|attevőfe|ett
többségibefolyástgyakorol,
aközbeszerzési szerződésmegkötésétkövetően öt évenbe|Ülmegkötött, a
közbeszerzésiértékhatárokat
e| nem érőértékű
szerződéseket,
valamintmindenegyéb
szerzódéstis (ideértve
a 2lA' $ szerintiszerződéseketis) a Kbt.99/A's (3)bekezdése
szerintkozé kel|tenni.
Vá||a|kozófeltét|enül
és visszavonhatatlanu|
hozzájáru|ahhoz, hogy megrendelőa Kbt.
17lC. $-banésegyéb,a Kbt.benmeghatározottnyi|vánosságbiáosításávalkapcsolatosan
előírtkötelezettségének
e|egettehessen.

22. Je|enszerződéspá|yázatttámogatásbólva|ósulmeg, projektelnevezése:
Tát Nagyközség
ÖnkormányzatiNapköziotthonosÖvoda 1. épÜ|etés 3. épületkonyha és ví2esb|okk
fe|Újítás,
akadá|ymentesítés,
nyilászárőcsere,projektazonosító:1100003/09D.
(akkoris, ha je|enszeződésheznemkerÜlcsato|ásra):
Mel|ékletek
1. A közbeszerzésiaján|atbeárazottköltségvetése
2. A közbeszerzésie|járásegyébiratai
3. Vállalkozinak az érvényes
építés-szerelésife|e|ősségbiztosítási
kötvénye
A je|enszeződéstfe|ekolda|anként
lrják alá,
TáL2010.február1.
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